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PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 
La secció sindical de CCOO al Departament de Justícia us vol fer arribar la 

informació següent 
 
Integració a l’ICS 
 
CCOO hem propiciat l' Acord en relació a la finalització del procediment d’integració a l’ICS, a la 
Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya del 18 de 
novembre de 2013. Aquest acord respecta el Decret 113/2010 i la resta d’acords assolits. 
Únicament modifica la petició del segon nivell de carrera professional un any, en període transitori, 
amb efectes econòmics en les mateixes condicions que el personal de l’ICS. 
 
La data de l’ integració serà l’1 d’octubre de 2014. El nomenament com estatutari de la llista 
definitiva en el DOGC es farà en el termini màxim de tres mesos desprès de la materialització 
d’aquest acord en la Llei de Pressupostos de 2014. 
   
Amb aquest acord s’acabarà la situació de provisionalitat que el personal sanitari ha viscut durant 
set anys, s’assoleix un situació esperada per molts professionals i es descarten altres models no 
desitjables (subrogació, privatització.....). 
 
 
Comitè Intercentres 
 
CCOO us informen que al Comitè Intercentres de personal laboral del Departament de Justícia, 
del qual ostentem la Presidència i la majoria gràcies a vosaltres, s’han signat diferents acords i 
estan a sobre de la taula diferents temes proposats pels treballadors/es durant aquest any 2013. 
 
El funcionament fins ara ha estat pressionar al Departament per la seva manca de negociació i 
enrocament sobre diferents temes. Es van interposar 3 denuncies per l’incompliment de l’Acord de 
Roba de Treball, l’incompliment de l’Acord de Borsa de Treball, Irregularitats i incompliment del 
VIè Conveni de Personal Laboral en qüestió de les seleccions de places ofertades a ATRI. 
Com conseqüència de aquesta pressió em avançat i aconseguit els acords següents: 
 

 
Acord de flexibilitat horària per Monitors de F.O. Presons i Justicia juvenil , 
Infermeres de Justicia Juvenil. 
Mitja hora de flexibilitat horària al migdia per aquell personal laboral amb jornades 
partides; és a dir, es proposa menjar en mitja hora i l’altre mitja hora flexibilitzar-la de 
l’horari setmanal, amb la qual cosa tindrien dintre del seu horari 1/2 hora que ara no tenen. 
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Acord de nous criteris de Bossa de Treball 
Amb la finalitat d’aconseguir una borsa mes àgil i mes justa per tothom, la nova proposta 
implica que l’Administració es comprometi a obrir la borsa a principis de l’any vinent per les 
categories que no tenen o està esgotades. Les dades s’actualitzaran anualment donant la 
possibilitat al llistat de persones inscrites a poder estar en el lloc adequat segons la seva 
puntuació. Es facilitarà una informació clara i transparent del llistat de persones inscrites a 
una Comissió de Seguiment composada per representants del Comitè Intercentres. També 
s’aportarà al Comitè Intercentres informació prèvia de totes les places per cobrir al 
Departament de Justícia. 
 
CCOO lluitem pels vostres interessos laborals d’una manera transparent i justa, per què 
tothom tingui el mateixos drets i oportunitats amb el diners públics. 
 
 
Acord de criteris de selecció  
De totes les places que surtin ofertades a ATRI que no estiguin inscrites a la borsa de 
treball, com son les places de personal laboral amb funcions no finalistes ni essencials. 
CCOO lluitem per uns processos entenedors per a tothom. 
 
 
Incompliment de l’Acord de Roba de Treball 
Ens queda per resoldre aquest tema que l’Administració té a sobre de la taula i amb una 
denuncia interposada a la Inspecció de Treball. Actualment s’ha repartit roba de treball a 
quasi bé tot el personal laboral de Justícia Juvenil. CCOO exigirem que reparteixin la roba 
de treball al personal laboral de Presons i al personal laboral de Jutjats. L’Administració 
continua amb els seus xantatges negociadors per evadir-se de les seves responsabilitats. 
CCOO hem decidit elevar la pressió i negociació de aquest tema a responsables de 
esferes mes altes.  

 
 
Temes proposats a l’Administració amb data de reunió negociadora pendent 
 
Formació. CCOO considerem que tots/es els treballadors/es del Departament han de tenir el 
mateix dret per accedir als cursos de formació continua, independentment del col·lectiu al que 
pertanyen. CCOO lluitarem per què hi hagin criteris clars i transparents en relació amb la validació 
per l’assistència a cursos de formació. CCOO lluitarem per què es compensin les hores de 
formació quan aquesta es faci fora de l’horari laboral també en la modalitat de formació online. 
  
CCOO creiem que hi ha un malbaratament de diners de formació si no hi ha una bona coordinació 
entre el Departament i el CEJFE, ja que l’admissió a un curs de formació pel CEJFE hauria de 
comportar la validació automàtica per part dels responsables dels diferents centres i no deixar 
places buides de cursos a causa de què les persones admeses al curs no tinguin l’autorització 
dels responsables. 
  
Informació sobre el nou disseny de manteniment als Centres Penitenciaris i C.E. de Justícia 
Juvenil. 
 
Informació de l’obertura del C. Penitenciari Puig de les Basses, places de personal laboral, 
places traslladades de personal laboral, situació del personal, etc. 


